Sivil Toplum için Elverişli Ortam Bilgi Notu
Yayımlandı

Destekle Değiştir İstanbul 16 Ekim’de
Düzenlenecek

TÜSEV’in Yasal Çalışmalar program alanı altında yürüttüğü ve
Avrupa Birliği tarafından ﬁnanse edilen Sivil Toplum için Elverişli
Ortamın İzlenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan
Sivil Toplum için Elverişli Ortam Bilgi Notu yayımlandı. Bilgi notunda
sivil toplum için elverişli ortam tanımı yapılarak uluslararası
politikalarda elverişli ortamın durumu değerlendirildi. Bilgi notu
kapsamında elverişli ortam ayrıca, belirlenen izleme araçlarında yer
alan göstergeler ışığında Yasal Ortam, Kurumsal Kapasite ve
Sürdürülebilirlik, Sosyal ve Kültürel Ortam başlıkları altında
incelendi. Bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Toplumsal değişime önem veren bireylerin, fon kaynaklarına erişimi
kısıtlı sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek sosyal değişim
yaratan projeleri tanıma fırsatı bulduğu Destekle Değiştir etkinliği,
16 Ekim Çarşamba günü İstanbul’da düzenlenecek. TÜSEV’in teknik
desteğiyle, Sivil Toplum için Destek Vakfı tarafından Kolektif House
Maslak’ta düzenlenecek Destekle Değiştir etkinliğinde, Bilim
Kahramanları Derneği, İstanbul Koruyucu Aile Derneği, Sağlıkta
Genç Yaklaşımlar Derneği projelerini tanıtacak. TÜSEV’in modeli
uygulamak isteyen kuruluşlara sağladığı teknik destek hakkında
detaylı bilgiye buradan, 16 Ekim’de gerçekleşecek etkinlikle ilgili
ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

TÜSEV Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve
Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi Açılış
Konferansı’na Katıldı
TÜSEV, Koç Üniversitesi ve Vehbi Koç Vakfı tarafından disiplinler
arası araştırma, eğitim ve profesyonel gelişim faaliyetleriyle
Türkiye’de ve bölgede sivil toplumun, kâr amacı gütmeyen
kurumların, vakıﬂarın ve genel anlamıyla hayırseverlik anlayışının
gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Koç Üniversitesi
Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi açılış
konferansına katıldı. 1 Ekim tarihinde gerçekleşen açılış
konferansında TÜSEV’in ilkini 2004 yılında, ikincisi 2016 yılında
yayımladığı Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik
Raporu’nun Kasım ayında yayımlanacak 2019 raporunun ön
bulguları da paylaşıldı. Konferansta ayrıca TÜSEV Genel Sekreteri
Başak Ersen, ön bulguların yorumlandığı paneli modere etti. Detaylı
bilgi için tıklayınız.

Haklara Destek Programı
Başvuruları Devam Ediyor
Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu’nun ﬁnansmanı
ile Hakikat Adalet ve Hafıza
Çalışmaları Derneği (Hafıza
Merkezi) ve Heinrich Böll
Stiftung (HBS) ortaklığında
oluşturulan Haklara Destek
Programı için başvurular
devam ediyor. Türkiye’deki
hak örgütlerinin insan hakları
ve demokrasinin gelişmesine
ve kurumsallaşmasına katkıda
bulunarak kapasitelerini
artırmayı amaçlayan program
kapsamında bir yıl boyunca,
Türkiye’de hak temelli çalışan
50 kuruluşa kurumsal hibe
sağlanması ve rehberlik ve
eğitim programı sunulması
hedeﬂeniyor. Son başvuru
tarihi 8 Kasım 2019 olan
program hakkında ayrıntılı
bilgi için tıklayınız.

Destekle Değiştir İstanbul Projeleri Ne Aşamada?
TÜSEV’in, dünyanın farklı ülkelerinde başarıyla uygulanan Giving
Circle modelinden, The Funding Network’ün teknik desteği ile
kültürel ihtiyaçlara ve eğilimlere göre adapte ederek 2014 yılında
uygulamaya başladığı Destekle Değiştir’in 14 Mart 2019 tarihinde
düzenlenen İstanbul’daki beşinci etkinliğinin güncelleme raporu
yayımlandı. Etkinliğe katılan Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği,
Rengarenk Umutlar Derneği ve Türkiye Alzheimer Derneği’nin
etkinlikten sonraki altı ayda kaydettikleri gelişmeleri paylaştıkları
güncelleme raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitim İzleme Raporu 2019’un
Eğitimin İçeriği Dosyası
Yayımlandı

Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı
Dönem Hibe Programı Teklif
Çağrısı Yayımlandı

Eğitim Reformu Girişimi
(ERG), eğitim-öğretim alanına
ilişkin gelişmeleri izleyerek
analiz ettiği ve senelik olarak
hazırladığı Eğitim İzleme
Raporu’nun 2019 yılı itibarıyla
beş ayrı dosya halinde
paylaşılması uygulaması
kapsamında raporunun ikinci
dosyası olan Eğitimin İçeriği'ni
yayımladı. Raporda yeni
ortaöğretim tasarımı, mesleki
ve teknik eğitim, ölçme ve
değerlendirme, temel
eğitimde beceri kazanımı,
toplumsal cinsiyet eşitliği ve
okullarda demokrasi
kültürünün oluşturulmasına
ilişkin gelişmeler ele alınıyor.
Raporu incelemek için
tıklayınız.

Avrupa Birliği Başkanlığı
tarafından Türkiye ve AB sivil
toplum kuruluşları (STK)
arasındaki iş birliğinin
geliştirilmesi amacıyla
yürütülen “Türkiye-AB Sivil
Toplum Diyaloğu” hibe
programının altıncı dönemi
için teklif çağrısı yayımlandı.
Dernekler, vakıﬂar, dernek ve
vakıﬂarın federasyonları/
konfederasyonları, kâr amacı
gütmeyen kooperatiﬂer ile AB
üyesi ülkelerden kâr amacı
gütmeyen kuruluşların
ortaklaşa geliştirecekleri
projelere destek sağlanacak.
12 Kasım tarihine kadar
başvuruların açık olduğu
program hakkında detaylı bilgi
için tıklayınız.

Yarınlara Uçuyoruz Projesi
Başvuruları Devam Ediyor
Sivil Toplum için Destek Vakfı
koordinasyonunda, Toplum
Gönüllüleri Vakfı
yürütücülüğünde ve Pegasus
Hava Yolları’nın mali desteği
ile Türkiye içindeki toplumsal
fayda ve dayanışma temelli
ﬁkirleri desteklemek için
kurulan Yarınlara Uçuyoruz
projesi hibe programı için
başvurular devam ediyor. 9
Ekim tarihine kadar
başvuruların açık olacağı hibe
programına 18-29 yaş arası
gençler, gençlik grupları ve
gençler için faaliyet gösteren
STK’lar başvurabilecek. Eylül
2019-Haziran 2020
döneminde 20 projenin
destekleneceği hibe programı
hakkında detaylı bilgi için
tıklayınız.

Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı 11 Ekim’de Gerçekleşecek
Aydın Doğan Vakfı’nın toplumsal cinsiyet eşitliği için kızların güçlenmesi ile ilgili gerçekleştirdiği
çalışmaların bir parçası olarak düzenlediği Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı 11 Ekim’de gerçekleşecek.
Birleşmiş Milletler tarafından 2012’den beri kutlanan Uluslararası Kız Çocukları Günü kapsamında, UNICEF,
UN Women, UNFPA iş birliğiyle düzenlenen konferansın bu yılki teması “Kız Çocuklarının Güçlenmesinde
Başarı Hikayeleri: Görünmez Engelleri Aşmak” olarak belirlendi. Konferans hakkında ayrıntılı bilgi için
buraya, konferans programına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Genç Hayat Vakfı Hack for Good Fikir Yarışması'nda Akran Zorbalığı Konulu
Projeleri Bekliyor
Genç Hayat Vakfı, Facebook ve Felis Ödülleri kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Hack for Good’ta
“akran zorbalığı” konusunda farkındalık yaratacak projeleri bekliyor. Sivil toplum kuruluşları ile reklam
ajanslarının bir araya gelerek sosyal sorumluluk alanında hayata geçirecekleri yaratıcı ﬁkir yarışması olan
Hack for Good’ta, Facebook ve Instagram üzerinden oluşturulacak kampanya ﬁkrinin çevirim içi ve çevirim
dışı akran zorbalığı konusunda farkındalık yaratması, 13-18 yaş aralığındaki gençleri, ebeveynlerini ve
eğitmenleri konu hakkında duyarlı olmaya çağırması hedeﬂeniyor. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sabancı Vakfı’nın “Dijital Yalnızlık” Temalı Dördüncü Kısa Film Yarışması’nın
Kanaat Önderi Oscar Ödüllü Besteci Ludovic Bource Oldu
Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana
düzenlediği Kısa Film Yarışması kapsamında 20 Eylül Cuma günü Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde
özel bir ﬁlm gösterimi gerçekleştirildi. 4. Kısa Film Yarışması’nın kanaat önderi Ludovic Bource’un
duyurulduğu gecede Oscar ödüllü Fransız besteci, ﬁlm gösterimine video mesajı ile katılarak, gençlere
yarışmaya katılma çağrısı yaptı. Ludovic, “Dijitalleşmeyi inkâr etmenin ve kendimizi bu dünyanın dışında
tutmanın imkânsız olduğu bir dönemden geçiyoruz.” dedi. Detaylı bilgi için tıklayınız.

TEGV Entegre Faaliyet Raporu 2018 ile Ödül Kazandı
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın 2018 yılı faaliyetlerini kapsayan ve Nisan 2019’da yayımlanan Entegre
Faaliyet Raporu Amerika menşeli MerComm tarafından düzenlenen Yıllık Raporlar Yarışması’nda (Annual
Report Competition, ARC) tüm sivil toplum kuruluşlarının basılı raporları arasında Gümüş, iç tasarımda ise
Onur Ödülü aldı. Bu yıl 33.sü düzenlenen ve 75 ülkeden STK’ların katılım gösterdiği yarışmada ödüller 17
Ekim’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. TEGV Entegre Faaliyet Raporu 2018’e buradan, ödül
hakkında bilgiye ise buradan ulaşabilirsiniz.

Vehbi Koç Vakfı’nın 50. Yıl Platformu “Üstümüze Vazife” Temasıyla Açıldı
Vehbi Koç Vakfı, 50. kuruluş yılı vesilesiyle Vakfın internet sitesi bünyesinde bir platform oluşturdu. Vakfın
50. yıl sloganı olan “Üstümüze Vazife” temasıyla açılan platformda, Üstümüze Vazife felsefesinin ne
olduğu, ilham veren videolar ve birçok alanda gönüllülük esasıyla çalışan sivil toplum kuruluşları önerileri
yer alıyor. Platform, bireysel iyilik hikâyelerini öne çıkararak herkesin çevresindeki ihtiyaçlar için
sorumluluk alıp değişim yaratabileceği ﬁkrini yaymayı amaçlıyor. Bu amaçla oluşturulan “Değer Katan
Hayatlar” video röportaj serisi, Vehbi Koç Vakfı çatısı altındaki çalışanların ve öğrencilerin yarattıkları
sosyal fayda hikâyelerine yer veriyor. Ayrıca, gönüllülüğe başlamak isteyen kişilere yol göstermesi
amacıyla Türkiye’de gönüllülük faaliyetleri yürütülebilecek çeşitli sivil toplum kuruluşları listesi de sunuyor.
Ülkemizde hayırseverliğin ve sivil toplum kuruluşlarına desteğin artması için bir fırsat olan bu platforma
buradan erişebilirsiniz.

